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Bergen fjellmaraton arrangeres 4. juni og er en halvmaraton over Vidden med start på Montana og mål på 
Skansemyren. Løpet går på kveldstid og det er lagt opp slik at vi får de fleste deltakerne i mål på omtrent 
samme tidspunkt og at deltakerne får med seg en vakker solnedgang på slutten av løpet. 

Starttider i turklasse (fritt valg mellom to starttider): 

 17:30 - for deg som vil tidlig hjem, eller bare vil 
nyte turen, vanlig gange 5-6 timer 
 

 18:30 - For deg som går raskt eller løper en del, 
men ikke føler for å stille med de aller raskeste  

 Starttid i konkurranseklassen (fellesstart) 

 20:00 – For deg som kanskje går litt i 
motbakkene, men ellers løper eller småløper 
mesteparten av veien. Bare løpere i 
konkurranseklassen kan vinne løpet, eller sin 
klasse. Det er bare løperne på denne starten 
som kan kjempe om gullmerkene.  

 

Alle må ha passert Rundemanen innen 22:30 uavhengig av hvilken klasse de starter i. Mål stenger klokken 
23:30. 

Løypen 

Løypen går fra Montana, opp via "Korketrekkeren" til Vidden, følger varderekken til ca. en km etter 
Borgarskaret, tar her av mot nordøst og går over Vareggen. Når du kommer til Vikinghytten på Vareggen er du 
halvveis. Løypen fortsetter så i retning Rundemanen. Fra Rundemanen går løypen øst for Store Tindevann og 
ned Blåmansveien. Avslutningen er via lysløypen forbi øvre Fløybanestasjon og ned til mål på Skansemyren. 

Løypen vil bli merket med en kombinasjon av skilt, vimpler og merkebånd. Km-merking for 2. hver km. Det er 
obligatorisk å følge den merkete løypen - både ut fra sikkerhetsmessige hensyn og for å sikre en rettferdig 
konkurranse. Deltakere som ikke følger den merkete løypen kan bli ilagt tilleggstid, eller i grove tilfeller blir 
diskvalifisert. 

Løypen er tilgjengelig for nedlasting på applikasjonen ut.no (http://ut.no/tur/bergen-fjellmaraton) her er den 
også tilgjengelig for mobil. Det samme er den på applikasjonen lommekjent 
(http://www.lommekjent.no/turer/949649).  

Bagasjetransport 

Vi tilbyr bagasjetransport fra start til mål. NB! Kun en liten sekk per deltaker. Sekken må merkes med navn 
og/eller startnummer. Ikke legg verdisaker i bagasjen som transporteres til mål - arrangøren kan ikke ta ansvar 
utover å transportere bagasjen og gjøre den tilgjengelig i målområdet. 

Absolutt frist for å endre navn 31. mai 

Alle som starter må være påmeldt på forhånd. Det er mulig å selge videre startnummeret fram til og med 31. 
mai.  

Startnummer 

Det er påmontert en elektronisk registreringsbrikke på startnummeret. Startnummeret må derfor ikke brettes. 
Startnummer kan hentes i Sportsgalleriet (ligger i 2.etg i Galleriet) tirsdag og onsdag (2. og 3. juni) mellom 10-
19. Startnummeret kan også hentes på Montana den 4. juni, fra kl. 16:00. Møt fram i god tid om du skal hente 
startnummeret på Montana. Vi anbefaler forhåndshenting i Sportsgalleriet. 

Tidtaking 

Alle deltakere skal passere over/mellom registreringsenheten når de forlater startområdet, passerer 

drikkestasjonen ved Vikinghytten og kommer i mål. Alle deltakere må derfor ha startnummer festet med 

sikkerhetsnåler, ubrettet plassert på brystet. Resultatlistene utarbeides med basis i nettotid, det er dog ikke 

mulig å vinne en klasse uten å komme først i mål (best absolutt tid). Det blir tatt tid på samtlige deltakere 

uansett klasse. 

Sikkerhet og minimumsutstyr 

Siden deler av løypen går i høyfjellsterreng vil det være krav om at alle deltakere som minimum har med 
sekk/rumpetaske med vindtett jakke samt mobiltelefon i vanntett pose. Avhengig av været er det forventet 
at alle har med den ekstra bekledning som værforholdene krever. Husk at temperaturen ofte er 4-5 grader ᵒC 
lavere på Vidden enn ved start og mål, og vinden er også ofte friskere. Sanntidsinformasjon om været på 
Ulriken finner du her: http://veret.gfi.uib.no/. 

http://ut.no/tur/bergen-fjellmaraton
http://www.lommekjent.no/turer/949649
http://veret.gfi.uib.no/
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Vi har opprettet en egen vakttelefon under arrangementet - 98 10 42 91. Det er stort sett telefondekning i 
løypen (både Telenor og Netcom), men enkelte steder kan det være behov for å søke opp på nærmeste høyde 
for å få telefondekning. Vi oppfordrer alle deltakere om å ha med seg fløyte, bruk av fløyte er ensbetydende 
med at en trenger assistanse. Legg gjerne inn nummeret på mobilen før start, nummeret vil også være trykt på 
startnummeret. 

Dersom værforholdene blir dårlige, vil løpet gjennomføres i en alternativ løype. Denne er noe forkortet, men 
start og mål vil være identisk. Deltakere vil bli orientert på e-post / sms og i startområdet dersom alternativ 
løype blir aktuell. Vi gjør oppmerksom på at den endelige beslutningen kan komme tett opp mot 
starttidspunktet, og ber om forståelse for dette. Største trusler for at alternativ løype må velges er svært tett 
tåke eller betydelig fare for lynnedslag. 

Deltakere er selv ansvarlig for å møte til start med utrustning og i en tilstand som gjør gjennomføring av Bergen 
Fjellmaraton forsvarlig, arrangøren kan ikke påta seg ansvar for deltakere som stiller dårlig kledd/utrustet. 

Helsepersonell vil være stasjonert ved Borgarskaret, og arrangøren vil i tillegg ha vakt på Ulriken og på flere 
punkter langs løypen i området fra Rundemanen til Fløyen. Etter siste start vil en gruppe fra arrangøren gå 
gjennom løypen. Det vil være bemanning på drikkestasjonen ved Vikinghytten, halvveis i løypen. Her vil det 
også registreres mellomtider slik at arrangør har oversikt over hvem som har passert. 

Oppdager man noen som er skadet eller har problemer forventes det at man i god sportsånd stopper for å 
hjelpe og melder fra til arrangøren, eventuelt ringer nødnummeret 113 dersom det anses nødvendig. 

Drikkestasjon 

Ved drikkestasjonen ved Vikinghytten vil det være Squeezy Sportsdrikk, vann og sjokolade. Det vil også være 
anledning til å etterfylle drikkeflasker eller drikkesekk. Ved start vil alle deltakere få utdelt en banan til bruk 
under turen. Store Tindevann ved Blåmanen er drikkevannsmagasin og kan brukes til drikke. Drikke også i mål. 
Vi anbefaler alle å ha med egen drikke, å drikke en gang på denne turen er for de aller fleste for lite. 

Deltakermerke og gullmerke. 

Ved målpassering får alle som har fullført deltakermerke eller gullmerke. Gullmerket deles ut til deltakere i 
konkurranseklassen som oppfyller tidskravet. Tidskravet beregnes separat for hver aldersklasse ved at man tar 
et gjennomsnitt av tiden til de fem beste i klassen, og legger til 25 %. Tidskravet vil likevel maksimalt kunne 
være 40 % mer enn vinnertiden i en klasse. Kun tider oppnådd av deltakere i konkurranseklassen blir brukt i 
beregningen av tidskravet.  

Brutt løp 

Dersom man bryter løpet er man pliktig til å melde fra til Bergen Fjellmaraton sin vakttelefonen - 98 10 42 91 

Alvorlige skader / sykdom 

Kontakt 113 og deretter vakttelefon – 98 10 42 91 

Parkering og transport av deltakere 

Det er vanskelige parkeringsforhold ved Montana og Skansemyren, så vi oppfordrer deltakere til å benytte 
offentlig transport for å komme seg til startområdet. Deltakere som blir kjørt til Montana må ikke kjøre helt 
opp til startområdet, men slippes av i Sollien (der bussen går). Buss nr. 12 (Lægdene-Montana) har nærmeste 
holdeplass (Montana) til startområdet. 

Miljø 

Vi oppfordrer alle til å tenke på miljøet under arrangementet. Store deler av løypen går i forvaltningsområdet 
Byfjellene og forurensingslovens § 28 (forbud mot forsøpling) gjelder selvfølgelig også her - vennligst ikke kast 
søppel fra deg i naturen. Ta vare på papir og annet emballasje og kast det på matstasjonen eller i målområdet. 

Til slutt 

Motivasjonen for å delta i Bergen Fjellmaraton kan være svært varierende. For noen er turen viktigst for andre 
er det tiden i mål som teller mest. Vis storsinn, oppmuntre hverandre, vær høflig ovenfor meddeltakere, 
arrangører eller andre dere møter i løypen. Vi ønsker dere lykke til og håper dere får en kjempefin tur. 
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Løypekart over Bergen Fjellmaraton. I kjelkehusene som er avmerket finnes varmetepper, bårer og 
førstehjelpsveske. Vakter som er avmerket er oppsatt med førstehjelpsutstyr. Innløp på Skansemyren innfelt. 
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Løypen har en samlet stigning på 1080 meter, en svært stor andel av stigningen kommer i løpet av de tre første 
kilometeren. 


